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REFERAT FRA VALGMANDSFORSAMLINGEN 
Tirsdag d. 19. marts 2013, kl. 19:00 i fælleshuset Eforen ved Kollegium 6 

1. Valg af dirigent 

 KR indstiller Anders Brogner 

o Vedtaget. 

2. Valg af referent 

 KR indstiller Simon Skarum (7.st.) 

o Vedtaget 

a. Valg af stemmetællere:  

 Nilles 5. st. og Bjarke 3, 1. 

3. Godkendelse af dagsorden  

 Der er quorum 

 Lovlig indkaldelse foreligger 

 Dirigenten ændrer afstemingsrækkefølge under Pkt. 10, da et forslag er mere vidtgående 

end et andet 

 Dagsorden godkendes 

4. Kollegianerrådets beretning 

 Hans, 7, 1.:  

o Hvem og hvad er KR – dagligt virke mm. 

o U-Days, markedsføringsfolder, diverse projekter. 

o Skt. Hans. 

5. Fremlæggelse af regnskab for 2012 

John Andersen: Regnskab udsendt tirsdag d. 12. marts. 

 Besparelser 

 Renovation 

 Lille merudgift på vand og revisor. 

Spørgsmål 

 Nanna, 3, 3.: Hvordan er der sparet på personaleudgifter? 

o John: Det er egentligt i forhold til det budgetterede, ikke i forhold til sidste år. Knap 

så mange løsarbejdere. I forbindelse med renovering af køkkener har der ikke 

været så meget hjælp udefra. 

 Tharben, 5, 1.: Hvad skyldes underskud på vaskeri 

o John: Det er blot 2.000,- 

 Frederik 5. 1.: Aktiver er på 18 mio.? 

o John: I hvert fald ikke bygningerne for de står til 0,-. Aktiver er hvad vi har på 

bankbogen som sådan. 
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 Tharben 5, 1.: Tilgodehavender? 

o John: Manglende husleje, forsikring mm. 

 John: Fremtidig renovation ser tvivlsomt ud. Der mangler 289 altaner, alle værelser, tage, 

nedløb. Rapport er udarbejdet, og bliver bearbejdet nu. Senere også vinduer, hvilket 

påvirker henlæggelser i fremtiden. 

o Jens, 9, 2.: Hvad indbefatter renovation af værelserne? 

o John: Alt. Totalrenovation, eventuelt tvangsventilation. 

o Jens: Muligt at få bugt med indemiljøproblemer? 

o John: Det er netop hensigten. 

Regnskabet godkendes. 

6. Orientering fra Forretningsføreren om fastnettelefon på 

Kollegierne. 

John Andersen: Telia vil ikke forsætte samarbejdet om kollegianernes telefontrafik. Vil nu have 

36.480,- i stedet for 6.000,-. 

Vi kan bibeholde telefonerne med indgående og intern telefoni, og det kommer til at koste ca. 

det samme.  

7. Orientering fra Forretningsføreren om renovering af køkkener 

på Kollegierne 1 til 3 

John Andersen: Brev udsendt d. 29. marts 2012 om forventet renovering i 2013. Ligeledes er der 

orienteret om dette ved sidste valgmandsforsamling. Renoveringen vil finde sted i sommerferien. 

Yderligere information vil fremsendes i april. 

Ét værelse pr. gang skal inddrages. På Koll. 2 og 3 er dette IC-værelser. To værelser har fået 

tidsbegrænset lejemål til 1. juli (omhuses). På kollegium 1 vil der skulle laves omflytning, men de 

får mulighed for at flytte tilbage igen, såfremt dette ønskes. 

Alle er velkomne til at komme over på kontoret (senest 8. juni), så man kan lave omflytning til 1. 

juli. 

Spørgsmål: 

 Jeppe, 2, st.: Ligger det fast at de steder hvor køkken og fællesrum er opdelt vil blive slået 

sammen? 

o John: Ja. Der bliver ét stort køkkenrum. Det er tanken for alle kollegierne. På 2 st. 

inddrages det værelse der ligger ude på gangen, så man får gang ud til parken. 

 Nanna, 3. 3: Vil man tage erfaringer med fra tidligere renovationer? 

o John: Ingen bemærkninger fra kollegianerne om noget der ikke dur.  

o Hans, 7, 1.: Der blev lavet undersøgelse efter de første renovationer og der er lavet 

ændringer (blandt andet i forhold til komfur). Det bliver modellen på 7-9 der bliver 

udgangspunkt for 1-3. 

 Hans 6, st.: Er det blevet besluttet hvilke værelser der skal bruges som midlertidige køkkener i 

Koll 1? 

o John: Ja, dem der ligger op af køkkenerne. 
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8. Orientering fra bestyrelsen om Kollegiernes ophør som 

selvejende institution og overgang til datterselskab under 

Aarhus Universitets Forskningsfond 

John Andersen: Universitetssamvirket bliver nedlagt (har stået for opførelsen af Parkkollegierne 

og parken som sådan). Der sidder en bestyrelse til ca. 50 mand til at bestyre kollegierne. 

Kollegiebestyrelsens Udvalg overvejer en overdragelse af kollegierne til Aarhus Universitets 

Forskningsfond, i form af gavebrev. Ingen konsekvenser for personalet. 

En ny bestyrelse bestemmes suverænt af forskningsfonden. Dialog mellem ny ejer og kollegierne 

er meget vigtig. 

Som datterselskab under AUFF vil der være plads til renovation og vedligeholdelse. 

Vores økonomi kan blive så dårlig at der ikke er råd til i fremtiden at forbeholde kollegierne for 

universitetsstuderende. 

Hans KR: Umiddelbart lyder det som en måde at snige en ombygning ind. Det lyder bestemt som 

en økonomisk rygdækning. Vi lægger ikke nok til side til de nødvendige renoveringer. Ikke 

henblik på prestigeprojekter for bestyrelsen. 

Der er alumnedemokratiske spørgsmål der skal tages stilling til. Vi har indflydelse igennem 

valgmandsforsamlingen. Vi arbejder på at lægge nogle poster over på kontoret, og lade nogle 

ting administreres af valgmandsforsamlingen og KR. 

I bestyrelsen arbejdes der for at kollegianerne ikke skal have en plads i en kommende bestyrelse. 

KR arbejder for at vi skal have i hvert fald én bestyrelsespost. Alternativ er en årlig 

fremtrædelsesbevilling.  

Vi er uanset hvad i undertal i bestyrelsen, og indflydelsen fra vores side er begrænset. Dette blev 

skarpt illustreret i forbindelsen med ombygningen. En bestyrelse i AUFF har et ansigt at tabe 

(rektor er formand), modsat den nuværende. 

Overvejende er jeg ikke positivt indstillet, men der er klart positive ting ved dette også.’ 

Spørgsmål 

 Jonas, 5, 2.: Det er et aktieselskab der skal varetage kollegierne? 

o Hans, KR: Ja, men ved overdragelse af et gavebrev, så kan de arrangere sig som 

de har lyst til. 

o Jonas 5, 2.: Attraktive lejemål i hjertet af Aarhus. Vil hovedformålet i et aktieselskab 

ikke være profit – og dermed henblik på at tjene så meget som muligt på 

kollegierne. Opsætning af leje synes meget sandsynlig, 

o Hans, KR: Ikke noget vi frygter. Kommende ejer er AUFF som er almennyttig. De 

driver andre kollegier som de ikke driver rovdrift på. Det skal kunne køre rundt, men 

det er også det. Det anslås ikke som en risiko at kapitalismen viser sit grimme 

ansigt her. 

o Tharben, KR: AUFF formår at skovle penge ind. Der er ingen profit i Parkkollegierne, 

det giver simpelthen ikke mening at ville tjene penge på kollegierne.  

 Nanna, 3, 3.: Aktieselskabet må være AURIGA? 

o Hans, KR: Nej, det er Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S, et selskab der i 

forvejen driver diverse kollegier. 

o Nanna, 3, 3.: Stadig Bent Müller der sidder i bestyrelsen? 

o Hans KR: Det er ikke nyt for os. 
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 Nanna, 3, 3.: AU-motiver kan være meget anderledes end studerendes motiver. Det skal vi 

være meget opmærksomme på. 

Vi må arbejde sammen med dem så godt vi kan. Det er skidt at der mangler orientering – 

især når det er så stor en beslutning. Kritik af KR. 

o Hans, KR: Det var på tale ved sidste valgmandsforsamling. Det nævntes at 

Universitetssamvirket ville nedlægge sig selv. Hvad vi vidste sidst var hvad vi 

arbejdede med. I november begyndte man at snakke om den nye model. Vi er 

stadig på et meget tidligt stadie. Nu ved vi hvad vi kan orientere om at hvad der 

egentlig muligvis kan ske. En tidligere orientering ville ikke have været mulig. 

AUFF’s alternative motiver holder vi os meget for øje. Fremgår af fremlæggelsen 

for alumnedemokrati. 

I dag optager vi ikke PhD-studerende, og denne del ønskes forsat. Vi er 

opmærksomme på at AUFF kan have mange motiver, men vi er beroliget af 

rektor, som umiddelbart giver udtryk om ønske om at vi forbliver som vi er. 

Kollegierne skal for så vidt som muligt passe sig selv. Vi skal være mindst muligt til 

last for dem. 

 Jens, 9, 2.: Hvad indbefatter ”gavebrev”? 

o Hans, KR: Vi overdrager kollegierne som ”gave”. Mulighed for at klausulere diverse 

ind i gavebrev. Vi har bl.a. indstillingsretter som stadig står. Vi ønsker ligeledes 

bestyrelsesposter til kollegianerne. 

 Jens, 9, 2.: Hvordan ville handlingsforløbet se ud? Tidsplan? 

o Hans, KR. Universitetssamvirket presser på for at det skal gå hurtigt. Vi arbejder så 

småt på det, men det er meget svært at sige noget klogt om hvor hurtigt det 

kommer til at gå. 

Det vil ikke berøre den almindelige alumne i ret høj grad, og nærmere KR og 

Kontoret. 

o John Andersen: Det skal forventes at det kommer til at ske i 2013.03.19 

 Jens, 9, 2.: Kan det indskrives i gavebrevet at vi skal orienteres om en fremtidig 

ombygning? 

o Hans KR: Der er stadig et ønske blandt nogen i bestyrelse om ombygning, men der 

er ikke midler til det. 

o Tharben: To nye bestyrelsesmedlemmer er trådt til som ikke på samme måde er 

bundet op i prestigeprojektet. Kunne godt gå med i det, og er ikke udelukkende 

fortalere for ombygningsprojektet.  

 Nanna, 3, 3.: KR skal klart arbejde for at vi får indflydelse og få nogle klausuler ind om fx 

en eventuel ombygning. 

o Hans KR: Vi kan skyde en hvid pind efter at få klausuler ind om ombygninger, men 

samtidig kan vi også have forhåbninger om at der ikke vil være krav om en 

ombyggelse – og det vil få indflydelse 

 Jesper, 2, 2.: Kunne man ikke tænke sig at der skulle kræves absolut flertal? 

o Hans KR: Desværre. Der kræves kun simpelt flertal. 

 Anne, 2, 2.: Hvorfor skulle man ikke have kollegianere med i den nye bestyrelse? 

o Hans KR: Har indtryk af at nuværende ledelse anser Kollegianere for at være 

besværlige, da de er en flygtig vare. Der bliver gjort opmærksom på at alumner 

klart ønsker at få noget indflydelse, og at bestyrelsens flertal ikke er umiddelbart 

repræsenterende. 
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 Jesper, 2, 2.: Økonomisk rygdækning? Er det nødvendigt? 

o Hans KR: De midler vi har rækker ikke langt til de renovationer vi ønsker. 

o John Andersen: Der laves en 10-årig plan 

 Frederik 2, 1.: Er der noget galt med måden vi er organiseret på? Mangel på evne til at 

drive stedet? Hvordan ser det ud i forhold til huslejen? 

o John Andersen: Vi er godt med, men fremadrettet skal der ske noget. Der har 

været droslet ned grundet ombygningsprojektet, især i forhold til 1-3. 

Fremadrettet kan man fx forestille sig at vi rømmer et kollegium og renoverer det. 

Vi har renoveret hvert år, men vi skal også ind i bygningerne. Det er gamle 

bygninger og de trænger til at blive gennemrenoveret. 

o Tharben KR: Vi har været under Universitetssamvirket, og det gælder ikke kun om 

økonomi. Det at have nogle fast udpegede folk handler også at vi fremtidssikres i 

forhold til hvilke mennesker der sidder i bestyrelsen. 

o John Andersen: I 80’erne var der næsten ikke nogen henlæggelser. Derfor har 

man langsomt nået et rimeligt niveau. I forhold til hvad du får for din husleje kan 

du ikke få noget lignende i Aarhus. Vi ønsker at komme af med vores 

fugtproblemer. 

o Frederik: Hvad er scenariet for huslejen? 2.500,-? 

o John Andersen: Nej, det lyder ikke sandsynligt, men man kan selvfølgelig ikke 

garantere noget. 

 Nanna, 3, 3.: Der er blevet langt penge til side, men der er stadig hele tiden noget der er 

blevet slæbt efter. Især 1-3 er blevet negligeret. Huslejen kan godt komme til at stige, og 

det skal vi ikke være blinde over for. Kollegierne kører jo som sådan rundt, men vi har 

hængepartier. 

 Jesper 2, 2.: Ved godt at det er utopi, men har KR tænkt over om man kan få overgivet 

kollegierne til alumnerne? 

o Hans KR: Nej. Der er som sagt brug for en form for kontinuitet i bestyrelsen, og det 

almene KR-medlem sidder gennemsnitligt 2-3 år. Det kræver erfaring  og 

kontakter. Kollegianerne har ikke og kommer aldrig til at få nødvendigt netværk 

og erfaring til at bestyre kollegierne. 

o Jonas 5, 2.: Det kunne jo klart frygtes at man ville opnå en ”tisse i bukserne for at 

holde sig varm”-effekt.  

o Jens, 9, 2.: Forstår godt at det ikke kommer til at ske. Hvorfor har vi ikke flertallet i 

bestyrelsen? Bliver KR-medlemmer udbrændt fordi de bare er nikkedukker? 

o Hans KR: Der sidder meget, meget kompetente folk i bestyrelsen. Der er lidt 

overvægt at jurister, men tidligere havde vi fx også direktøren for Aarhus 

Kunstforening. Universitets studium har også begrænset holdbarhed for de fleste. 

9. Tekniske spørgsmål 

 Mona, 9, 1.: Hvem er det er graver nede foran os? 

o Poul: Der skal graves en ny brønd og noget der skal strømpes. 

 Nanna, 3, 3.: Ved I noget om ombygning af Statsbiblioteket? 

o John: De er så småt ved at være færdige, men vi ved ikke noget præcist. 

 Hans, 7.1.: Hvad er der sket i forhold til parkeringssituationen ved 7-9? 
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o John: Tidligere var vi til et møde, og der skulle indføres zoneparkering inde på alle 

de offentlige veje, og der blev lovet skilte hos kollegierne. Zoneparkeringen har 

kun øget presset på vores parkeringspladser. 

o Tharben, KR: Parkeringspladserne herovre er der 4 timers parkering på, mens der 

er ubegrænset parkering foran vores hoveddøre.  

o John: Vi har fået lovning på skilte, og egen parkeringsstyrke. Vi følger op på det. 

 Jesper, 2, 2.: Mulighed for lås på dørene ind til gange, som i stueetagerne? 

o John Andersen: Lås på hoveddøren og færdig. Lås jeres døre, køkkener etc. 

o Anne, 2, 2.: Vi får at vide på altanerne at vi ikke må have ting stående da 

altanerne er flugtveje. Officielt er altanerne så også flugtveje? Så skal man jo gå 

og låse hele tiden.  

o John Andersen: Det hænger jo også sammen med at folk bliver lukket ind eller at 

tyverierne er interne. Det er et internt problem og må afklares internt.  

o Jens, 9, 2.: Det er en gammel traver, og det er surt show, men lås jeres døre. Det er 

svært at gøre noget ved. 

o Hans KR: Rent lovgivningsmæssigt er der ikke noget i vejen for det. Men der er 

også gange som har toilet uden for døren, og så skal man også have nøgler med. 

Tyveri er sket flere gange, men det er et kedeligt vilkår ved at bo her. Vær 

opmærksom på hvem der er på din gang. 

 Nanna, 3, 3.: Stor halvmur ovre ved 3’eren er væltet, og det er umuligt at vende sin bil 

derovre. Kan der gøres et eller andet i forhold til dette? 

o John Andersen: Statsbibliotekets mur. Vi kan ikke rigtigt gøre noget ved det. Vi skal 

nok prikke til dem. 

 Bjarke 3, 1.: Muligt at anbefale at man bruger parfumefrit vaskemiddel i vaskerummene 

grundet allergi? 

o John Andersen: Vi kan sætte et skilt op. 

o Hans KR: Det vil ikke have nogen effekt, fordi folk mere eller mindre gør hvad der 

passer dem. KIF arbejder bl.a. på at overgå fuldstændigt til parfumefri 

vaskemiddel. 

o Maj, 9, 1.: Måske lave én af maskinerne til parfumeret vaskemiddel? 

o Hans KR: Tror kun det bliver til noget hvis vi får et doseringssystem. Det ville være 

en fin løsning. Så bliver man også fri for selv at slæbe vaskepulver med ned. 

o Nanna, 3, 3.: Støtter op om doseringssystem. 

o Alice 4, 2.: Super dårlig idé. Det er skidt hvis man ikke selv må vælge hvad man 

kan putte i sin vaskemaskine. 

o Frederik 2, 1.: Dårligt at man ikke selv kan bestemme hvad der kommer i 

vaskemaskinen. 

o Mona, 9. 1.: Boede et sted hvor der så konsekvent kom skyllemiddel i tøjet – hvilket 

også er noget skidt. 

o Nanna, 3, 3.: Heller ikke noget valg da der er rester af vaskemiddel i 

vaskemaskinerne. 

 Anne 2, 2.: Kan rengøringsmidlet på gange gøres parfumefrit? 

o John: Vi kigger på det. 
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10. Forslag til rammeplan for renovering af fælleshuset  

Tharben, KR: Har holdt møde med John og snakket om fælleshuset i almindelighed. Opfordret til 

at være mere aktive i hvordan fælleshuset bliver brugt. 

 Et punkt som blev tillagt meget vægt er at fælleshuset skal være meget åbent. Mere info, 

mere åbenhed og mere tilgængelighed. KR udnævner en fælleshusansvarlig som skal stå for 

udlån af bl.a. Eforen. 

 Der skal renoveres herovre. Der skal males og møbler i stuen skal søges bevaret, men 

restaureres. Kælderen skal gøres mere hyggeligt. Syrummet gøres til KIF-kontor, og 

symaskiner vil være til at leje på kontoret. Trappen fra baren ned til lager åbnes op, og låses 

af så spiritus og kontanter ikke stikkes af med. Lille tekøkken oprettes i kælderens entre. Dør 

mellem hyggerum og poolrum skal genåbnes. Der kigges på muligheder for at oprette scene 

og lounge. Der undersøges om der kan lægges nyt guld i stuen. Undersøges om der kan 

efterisoleres her. 

 Det punkt der er mest til debat er reorganisering, så KIF overtager Eforen om lørdagen, og 

derefter holder fri torsdag, fredag, lørdag. 

 Alumneforeningen overtager kontoret ovenpå, og der sættes skabe op til andre foreninger. 

 Der skal vedtages en rygepolitik, så alle fælleslokaler gøres røgfri. 

 

a. Ændringsforslag 2  

Jesper, 5, st.: Det er fedt at have Eforen åbent om lørdagen, men det er også godt at kunne leje 

det. Det kunne løses ved at Eforen har åbent 2 lørdage om måneden, og Eforen kan udlejes om 2 

gange om måneden. 

 Tharben, KR: For at det skal kunne betale sig for KIF at holde åbent om lørdagen, skal der 

være sikkerhed om at Eforen har åbent eller lukket. KIF vil så ledes ikke tage imod tilbuddet. 

 Heri, 8, 1.: Er der gjort tanker om hvilke dage det ville dreje sig om? 

o Tharben: Ikke noget vi har diskuteret endnu, men det ville selvfølgelig være to faste 

dage. Der er ingen grund til at diskutere det, men KIF ønsker ikke denne løsning. 

 Jonas 5, 2.: Set som almindelig fornuft, så virker det ikke som et smart tiltag for en forretning 

der skal drives at holde åbent to lørdage på en måned. Manglende kontinuitet. 

 Frederik 2, 1.: Hvordan er KIF’s økonomi? 

o Tharben: Den har set bedre ud, men der arbejdes aktivt for at vende skuden. Selv hvis 

økonomien så god ud, så er det ikke attraktivt at holde åbent 2 lørdage om ugen. 

Afstemning: 0 stemmer for, 16 imod, og 2 undlader at stemme. 

Forslaget falder. 

b. Ændringsforslag 1  

KIF har Eforen torsdag og fredag, og alumneforeningen kan eventuelt leje Eforen én lørdag om 

måneden, til en favorabel pris. 

 Hans KR: Er ikke som sådan imod om Eforen skal holde åbent om lørdagen, men det skal 

tages op til debat om Eforen skal ophøre med at udlejes til alumner. Tit og ofte er det ikke 

alumner der lejer Eforen, men snarere gennem alumner. 
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 Jens, 9, 2.: Hvad er alumneforeningen? 

o Tharben KR: Alumneforeningen er måske stadig lidt flygtig for mange. Blev 

genstartet for ikke så længe siden med det henblik at samle kollegianerne lidt 

mere. Har til formål at holde diverse arrangementer, fx at arrangere foredrag, 

spilaftener etc. Skal fungere som katalysator for videre arrangementer. 

Det er ikke sikkert at vi vil tage en lørdag hver måned, men det er en mulighed.  

o Jonas, 5, 2.: Alumneforeningen skal ses som en forening for alle kollegianerne. Vi 

vil rigtig gerne have at folk kommer og bidrager. 

o Julie, 1, 2.: Når vi gerne vil have mulighed for at leje Eforen, så er det ikke for at vi 

skal sidde her 5 mennesker og drikke øl. Det er for at lave arrangementer for alle 

kollegianere.  

 Frederik, 2, 2.: Det forvirrer mig at så mange har mange hatte på i forskellige 

sammenhænge. 

o Hans: Mange har mange hatte på, men det er også dem som har engageret sig. 

Det kan bestemt være svært at få folk til at lægge et stykke arbejde. 

 Bjarke 3, 1.: Vi ville gerne have mulighed for at holde fester, især at gangene skal have 

mulighed for at holde fester herovre – og gøre det gennem alumneforeningen. 

Alumneforeningen kunne udbyde underskudsgaranti, med eventuel videresalg af 

overskydende (øl og lign.) til KIF. 

Afstemning: 12 stemmer for, 1 stemme imod, 5 stemmer blankt. 

Forslaget er vedtaget.  

c.  Det samlede forslag 

 Nanna, 3, 3.: Kan godt se pointen i at folk ikke kommer herned hvis de ikke er sikre på at 

der er åbent. Det ville være ærgerligt at afskaffe muligheden for at leje Eforen ud. 

 Anne, 2, 2.: Hvor meget bliver det brugt at leje Eforen ud om lørdagen? 

o Hans KR: Det bliver brugt meget. Der er typisk 2 måneders ventetid. 

o Anne: Har der ikke været tidligere mulighed for at man kan holde fest før 22 og så 

åbner baren? 

o Tharben: Vi er åbne for den mulighed. Man ville spare huslejen og  have mulighed 

for at leje en bartender. 

o Anne: Ville et loungeområde ikke åbne op for en opdeling mellem privatfest og 

offentlig åbning. 

o Hans KR: Umiddelbar forskel er at det er på KIF’s vilkår og under KIFs regler, hvis 

man lejer det før åbningstid.  

 Alice 4, 2.: Vi er generelt imod at KIF skal overtage lejemålet om lørdagen. Det er ikke 

vores indtryk at lørdagen bliver brugt af andre end kollegiernes egne 

 Maj, 9, 1.: Jeg var slet ikke klar over at vi havde alle de her ting. Mangel på info? 

o Simon, KR: Mangel på info er tilnærmelsesvist selvforskyldt. Der bliver sendt sedler 

ud, og skrevet ting på Facebook. 

o Tharben, KR: I folderen som man får udleveret ved indflytning står der også om 

dette. Vi arbejder på at være synlige, men arbejder helt sikkert for det. 

o Maj: Hvis I så gør så meget, kan I så ikke gå rundt og invitere folk? Der mangler 

åbenhed og personlig kontakt. 
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o Jonas, 5, 2.: Det er en mulighed og vi snakker blandt andet om det i 

alumneforeningen på mandag. 

o Heri, 8, 1.: Der mangler slet ikke info. Det er uforståeligt overfor mig. 

 Jonas, 5, 2.: Afspærring af lokalet der hvor der er tekøkken nu? Hvad skal det lokale 

bruges til? 

o Tharben: Der skal sættes en afspærring op, så der er muligt for at læse af op til 

trappen. 

 Jens, 9, 2.: Manglende synlighed er helt rigtig. Tag kritikken til jer. Vi beder om mere 

åbenhed.  

Afstemning: 14 for, 0 imod, 4 blankt.  

Forslaget er vedtaget. 

11. Forslag til  ændringer i husordenen, optagelseskriterier, 

beboelses- og fraflytningsregler  

a. Beslutningsforslag om etablering af aktiv genansøgning.  

 Afstemning: 17 for. 0 imod. Intet blankt. 

 Forslaget er vedtaget. 

b. Beslutningsforslag flytning af det administrative arbejd e i forbindelse 

med optagelsesarbejde fra optagelsesudvalget ti l  Kollegiernes 

Kontor.  

 Afstemning: 15 for.  

 Forslaget er vedtaget 

c.  Afstemning om studieanciennitets betydning i forbindelse med at 

optage på Kollegierne i  Universitetsparken.  

 For forslag 1: 13 stemmer for. 

 For forslag 2: 2 stemmer for. 

 Forslag nummer 1 er vedtaget. 

12. Valg 

a. Suppleant for Kol l .  1-3 

Frederik, 2, 1. stiller op og er valgt ind. 

b. Suppleant for Kol l .  7-9 

Maj, 9, 1.: 13  stemmer. 

Heri, 8, 1.: 4 stemmer 

1 ugyldig stemme. 

Maj er valgt ind. 
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13. Eventuelt 

 Tharben, KR: Vil opfordre folk til at ”synes godt om” alumneforeningen. Vil gerne gøre 

reklame for kaffe/kage/spil-aften på tirsdag. 

9. april er der foredrag ved Palle Lykke om livet på kollegierne. 

Kom til bestyrelsesmøde på mandag i næste uge. 

 Nanna, 3, 3.: Vil gerne opfordre til at vi skal snakke seriøst om tingene, men hellere en lidt 

stram talerække og at vi holder os til dagsordenen.  

 Mona, 9, 1.: Veninde fra gangen har fremlejet tre gange. Opbygger hun anciennitet?  

o Hans KR: Det kan være en fejl. Hun skal snakke med Anni. 

 Mona, 9, 1.: Eforen lejes først fra 12. Kan det laves om?  

o Hans KR: Når Eforen har været åben og vi er færdige med at rydde op kl. 6-7. Der 

kommer en rengøringsmand og han skal have tid til at gøre tilstrækkeligt rent til 

om morgenen.  

o Mona, 9, 1.: Leje fra kl. 10 ville gøre en forskel. Kan det diskuteres? 

o Hans KR: Det kan praktisk ikke lade sig gøre. 

 Frederik 2, 1.: Folk skal efterstræbe at være mere kortfattede. 

 Hans, KR: Takker for valgmændenes tålmodighed og minder om at der er flere øl og mere 

kage. Påtager sig Martin-punktet: Der udråbes et trefoldigt hurra for kollegierne: 

o HURRA 

o HURRA 

o HURRA 

Dirigenten takker for overvejende god ro og orden og nedlægger sit hverv 

Valgmandsforsamlingen bliver hævet. 


